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Kind op maandag. Steen voor steen
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de
stadsmuur en de poorten. Andere volken proberen de
Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door –
net zo lang tot hun stad af is. Dan vieren ze feest voor
de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God
zijn volk altijd opnieuw bevrijdt.

Goede doelen
De afgelopen week spaarden we samen € 17,70 .
Koningsspelen 2021
Maandag 26 april heeft onze school een oranje kleurtje. ‘s Ochtends zijn alle
kinderen in de klas bezig met het thema KONINGSDAG. We maken er een
gezellig feestje van. In de pauze krijgt iedereen een oranje traktatie dus de
tassen hoeven die dag niet mee naar school.
’s Middags gaan we oranje-spelletjes doen. Groep 1 t/m 4 blijft in school en
groep 5 t/m 8 doet de spelletjes buiten of (bij slecht weer) in de sporthal.
We willen iedereen vragen om zijn of haar kleding aan te passen dus: roodwit-blauw-oranje kleding aan die dag. We hopen zo goed voorbereid te zijn
op de echte koningsdag. Dan zijn alle kinderen natuurlijk vrij. Er is voor
groep 1 t/m 6 wel gewoon school op 28, 29 en 30 april. Groep 7 & 8 gaat
die dagen op kamp.

De letter van de week in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen
die beginnen met de letter “T”. De spullen moeten wel
in de kast passen! (Met de kinderen spreken we de
klank van de letter uit en we zeggen t en geen tee)

Op 20 april houden wij onze eerste koffietafel.
In weekbrief 27 hebben we u het principe van de koffietafel uitgelegd. Vanwege corona is
het er dit jaar nog niet van gekomen. Dinsdag 20 april om 13.30 uur willen we toch online
de koffietafel houden. Voor de koffie of thee moet u dit keer zelf zorgen.
Als u wilt meepraten of zelf een probleem wilt inbrengen, kunt u zich opgeven bij Annet
via de mail (info@cbskoninginwilhelmina.nl). U ontvangt dan een Teams uitnodiging om
online deel te nemen.

Geef u vandaag nog op om mee te praten aan de
virtuele koffietafel!

20 en 21 april

Kalender april/mei 2021
Eindtoets groep 8

20 april om 13.30 uur

Koffie-tafel

23 april

Verkeersexamen groep 7 en 8

26 april

Koningsspelen op school

27 april

Koningsdag = vrije dag

28-29-30 april

Schoolkamp groep 7 en 8

1 t/m 16 mei

Meivakantie

17 mei middag

Schoolfotograaf
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